Jaargang: 2019-2020

Februari

Beste leden,
Het jaar 2020 is reeds al weer in volle gang.
Wij zien tot ieders vreugde dat er steeds
weer leden bijkomen en voor veel plezier
zorgen met zijn allen. Het is goed te zien dat
de club groeiende is, dit geeft een mooi
beeld naar de toekomst.
Bij de trainers groep van de senioren heeft Gerben tijdelijk het stokje overgenomen van
onze vaste trainer Lody. Hij is momenteel herstellende van een zware ziekte. Beetje bij
beetje gaat het de goede kant op.
Wij wensen Lody heel veel sterkte bij zijn herstel!
Ook willen wij onze trouwe sponsor Paul Kuijpers een hart onder de riem steken met zijn
voorspoedige herstel van zijn blessure welke hij bij een favoriete sport van Paul
(motorsport) heeft opgelopen.
Laten we er allemaal nog een leuk deel van het seizoen van maken alvorens we met
vakantie gaan.
Groeten,
De Voorzitter

Met de Grote Clubactie hebben we een bedrag van € 145,70 opgehaald. Helaas minder
dan vorig jaar maar toch iedereen bedankt voor het kopen en verkopen van de loten!
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Hallo allemaal,
Afgelopen 22 januari was het weer eens tijd voor een gezellig toernooi. Dit jaar met het
thema jungle!
Er was dit jaar bij de jeugd een grote groep die mee deed met het toernooi. Het ging bij
dit toernooi niet om de punten maar om de kleding die iedereen aan had. Je kon hier
namelijk een prijs voor winnen.
- Bij de jeugd ging de prijs naar Ryan en mama Patricia! Gefeliciteerd!
- Bij de volwassen ging de prijs naar Gijs en Kim! Ook jullie gefeliciteerd!
Zowel de jeugd als de volwassen deden met volle teugen mee, we hadden maar liefst 18
teams! Heel de zaal was dus goed gevuld.
Hebben jullie nog een idee voor een nieuw thema voor volgend jaar? Laat het dan
gerust aan ons horen, wie weet komt jouw idee wel goed van pas!
Tot volgend jaar bij een nieuw gezelligheidstoernooi!
Ilse & Marieke

